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Den 12. november 1999 kl. 14.30. afholdt fredningsnævnet, bestående af formanden, dommer Ulf Andersen, det amtsrådsvalgte medlem, Verner Larsen og det
kommunalvalgte medlem, Hanne Laursen møde ved "Birkemosen" , matr. nr. 44 e
og 44 f Sønderby by, Femø.
Der foretages:
Fr.s. 20/99

Fredningssag for matr. nr. 44 e og 44 f
Sønderby by, Femø, rejst af Danmarks
Naturfredningsforening.

Mødt var:
N ævnets medlemmer,
Danmarks Naturfredningsforening ved Jørgen Hansen,
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite ved Gunvor Thorsen,
Storstrøms Amts Natur- og plankontor ved Jens Birk-Møller.
Ravnsborg kommune ved naturvejleder Thorkel Bejer,
Friluftsrådet ved Johannes Kiel Andersen og Sven Larsen.
Ejeren, John Andersen, var indkaldt, men ikke mødt.
Der fremlagdes :
- fredningsforslag af 9. september 1999, modtaget den 10. september 1999,
- blad af Statstidende den 17. september 1999 og af Lolland Falsters Folketidende
den 15. september 1999, hvori det bekendtgøres, at der er rejst fredningssag og
hvori der indkaldes til offentligt møde,
- kopi af fredningsnævnets brev af 13. september 1999 til ejeren, offentlige myndigheder og foreninger m.v. med indkaldelse til mødet,
- brev af 4. november 1999 fra Natur- og plankontoret.
Jørgen Hansen, Danmarks Naturfredningsforening,
fredningsforslaget.

redegjorde for

Jens Birk-Møller oplyste, at amtets Natur- og plankomor kunne anbefale fredningsforslaget med visse mindre ændringer. Således var det Natur- og plankontorets opfattelse, at der i §§' erne 2 og 7 ikke skulle være en pligt for amtsrådet eller
kommunen til at varetage naturgenopretning c:g til at opstille en infonnationstavle.
Ordene "varetager og "opstiller" i hhv. §2 og § 7 i forslaget burde derfor erstattes
med ordene "kan varetage" og "kan opstille". I § 3 burde ordene "andre hjælpestoffer" udgå i forbindelse md beskrivelsen af driften af pilehaven for at undgå
tvivl om, hvorvidt det tillige var forbudt at anvende benzin og kædeolie til motorsav i forbindelse med driften af pilehaven. I § 8 om den rekreative brug burde det
præciseres, at forbudet mod jagt også omfattede opdræt, udsætning og fodring af

-2 vildt. Der bør, som led i naturgenopretningen, kunne ske foryngelse af pilebevoksningen, således at det f.eks. blev muligt at erstatte døde pile i mosens sydlige
del, idet mosens karakter af pilehave i modsat fald med tiden ville gå tabt.
Jørgen Hansen, Danmarks Naturfredningsforening,
bemærkede til Natur- og
plankontorets kommentarer, at Danmarks Naturfredningsforening godt kunne gå
ind for ændringerne vedrørende §§ 'erne 3, 7 og 8, og at man iøvrigt var indstillet
på, at der kunne ske foryngelser af beplantningen. F. s. v. angik § 2 fastholdt
Danmarks Naturfredningsforening imidlertid som forslagsstiller, at bestemmlsen
skulle formuleres som en egentlig pligt for amtsrådet eller kommunen til at foretage naturgenopretning .
Thorkel Bejer, Ravnsborg kommune. bemærkede, at kommunen kunne anbefale
fredningsforslaget med de justeringer, der blev foreslået af Natur- og plankontoret.
Det var imidlertid kommunens opfattelse, at det fremtidige plejeansvar ikke skulle
ligge hos Ravnsborg kommune, men i amtet. Med hensyn til evt. erstatning til
ejeren bemærkede han, at arealets offentlige ejendomsvurdering var 5.000 kr.
Friluftsrådets repræsentanter kunne i det hele tilslutte sig fredningsforslaget med
de ændringer, som forslagsstilleren havde tiltrådt.
Der var enighed om, at det plejeforslag, der var vedhæftet som bilag 2 til fredningsforslaget, alene skulle opfattes som et plejeforslag og ikke som en plejeplan
godkendt af fredningsnævnet i tilfælde af, at nævnet besluttede at tage
fredningsforslaget til følge.
N ævnets formand bemærkede, at ejeren, trods opfordring heniI, ikke havde udtalt
sig om erstatningsspørgsmålet.
Nævnet drøftede efterfølgende sagen og var enige om, at gennemføre fredningen i
overensstemmelse med fredningsforslaget, dog således, at der tages hensyn til de
af Storstrøms Amt forslåede mindre ændringer vedrørende §§'erne 3,7 og 8.
Der skal udarbejdes en plejeplan til godkendelse af fredningsnævnet.
Med hensyn til erstatningsspørgsmålet var nævnet enige om, at tilkende ejeren
5.000 kr. med renter i overensstemmelse med naturbeskyttelseslovens § 39, stk. 3.
Sagen udsat på udarbejdelse af afgørelse om fredningen og om erstatningsspørgsmålet.
Mødet hævet.
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